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Törvényjavaslat készül a szakszer-
vezetek megrendszabályozásával. 

Kormányintézkedésre ismét megjelenik egy napra a két ideiglenei 
kormánylap. — A kormánypárt értekezlete. 

nem szabályellenesen jár!-e el ez eset-
ben. A kormány egyébként gondosko-
dó t a kö .vélemény tájékoztatásáról, 
mert ugy az Esti Hitek, mint a Reg' 
geli Hirek megjelenik. A nemzetgyűlés 
előtt két torvényjavaslat is fekszik, 
egyik a szakszervezetekről, a másik 
pedig a rendtörvény, melyek mindegyiki 
a felvetett kérdésekkel összefüggő rendé-
szeti intézkedéseket tartalmaz. 

Bojya János az olasz—magyar szer-
ződés tárgyalásának fontosságára mu-
tatóit rá. 

Barthos Andor, a párt szociális bi-
zottságának elnöke, a KANSz nyugdí-
jasai ak, árváinak és özvegyeinek J 
nyugdijí Ietményekre é* az ellátmányokra 
vonatltpzó memorandumát ismeretté, 
amelyet a párt pártolólag terjeszt 
fel a kormányhoz. Majd bejelentette 
Barthos, hogy a szociális bizottság ai 
párosok nyugdija ügyében az érdekel-

tek bevonásával ériekezletet tartott, me-
lyen kimondták, hogy a kőtelező bit-
tosltást vélik szükségesnek aggko; és 
tr unkák pte'enség esetére. Arra kérték 
a pürlot, hogy ilyen értelemben foglal 
jon ál ást. 

Junius 17-én tartja az uj fővárosi közgyűlés első üléséi 

A kisántánt vasutainak stratégiai megszervezése. 
Bukarest, junius 4. A Lupta cimü 

lap fogla'kozik a Sierbia é* Románia 
közt kötött vasúti egyeimínnyel, töb-
bek közt azt mondja, bogy a kisántánt 
bukaresti konferenciáján elhatározták, 
hogy a három országban összhangba 
hozzák a stratégiai vasúti forgalom 
szervezetét. Ezt ugy fogják organizálni, 
hogy szem előtt tartják az érvényben 
lévő szerződésik alapján esetleg elren-
delő mozgósításokat. Különösen meg 
fogják erősíteni az erdélyi fenBik és a 
nyugati batár közt a forgalmat, mint-
hogy Erdélyben állit ják fel a katonai 
gyárakat. 

Jugoszlávia nem rendelkezik olyan 

vasúti hálózattal, amely elegendő vo'na 
a kisántánt valamennyi kitonoi szük-
ségletének kielégítésére. Az ország ke-
leti és ad iai részei közt csaknem tel-
jesen hiányzik az összeköttetés. A leg-
nagyobb mértékben ki fogják használni 
a katonai forgalom szempontjából a 
folyambálózatot. 

Prágában julius 9—12-én nagy fontos-
ságú nemzetközi vasúti értekezlet lesz. 
Valószínű, hogy ez alkalommal tanul-
mányozni fogják Csehország közremű-
ködésének kérdését is — és speciális 
egyezményt irnak alá a kisántánt terü-
letén lévő vasutak egységes stratégiai 
megszervezéséről. 

A nemzetgyűlés nem tárgyalja 
a Somogyi—Bacsó-ügyet. 

Zajos jelenetek a csütörtöki ülésen. 
hanem ltomból éslezért ezt nem fo-
gadja el. 

A köveikerő felszólaló Relsinger Fe-
renc. Helytelenii, hogy a nőknél bá-
rom gyermekhez kötik a választójogot. 
Sok eseibei előfordul, hogy valaki sú-
lyos csapás folytán elveszti három 
gyermekét. A javaslatot nem fogadja el. 

Klárik Fereic beszédét azial kezdi, 
hojy a kormánynak munkaalkalmakról 
kell gondoskodni. Hiratkozik arra, 
hogy a szakszervezetek mennyi munka-
nélküli segélyt fizetnek ki. H i nem 
lesz álfalinos titkos válisztőjog, akkor 
a munkásság nem a parlament utján 
igyekszik majd cí'jait elérni. A Javas-
latot nen fogadja el. 

Rothenstein Mór szólal fel ezután : 
A javaslatot nem tartja megfelelőnek, 
mert a választók igen nagyrészét zárja 
ki a választójogból. A forradalmaktól 
nem kell félni. A történelem szerint a 
forradalmaknak vívmányai is vannak. 
Sürgeti a választókerületek felosztásá-
ról szóló tör/ényjavaslat megalkotását. 
Az eskü leiéleiét feleslegesnek tartja. A 
javaslatot nem fogadja el. 

Kun Béla beszédének holnapra való 
halasztását kéri, amije i a Ház hozzá-
járul. 

Ezután az elnök napi'endí javasla'ot 
O z . Jivaso ja, hojy a Ház legköze-
lebbi ülését bolnap tartsa a mai mpi-
renddel. 

Budapest, junius 4. A n:mzetgyülés 
mai ülését háromnegyed 11 órakor 
nyitotta meg Scltovszky Béla elnök. 

A napirenden levő választójogi ja-
vaslathoz elsőnek Petrovdcz Gyula 
szólal fii. Ff 1 tétlenül szfikíégesnek 
tartja, hogy a nők választójogát is 
ugyanolyan feltételekhez kössék, mint a 
férfiakét. A választási rendszer tekinte-
tében a titkos és a lajstromos válasz-
tás alapján áll. A nyilt szavazást ke-
gyetlennek tartja. Szükséges a titkos 
szavazás „a szociáldemokrata szakszer-
vezetek terrorjával szemben is." Álta-
lánosságban elfogadja a javaslatot. 

Pakols József a következő felszóla'ó. 
Szóvá teizi a 24 órás szedösitrájkol. 
A belügyminiszter f.rradalmi eszkö-
zökkel lépett fel az Az Újság gal 
szemben. 

Felkiállások jobbról: Egy forradalmi 
ujsáfot szünteteit be. 

Esztergályos János: Nem szeretik a 
kritikát. 

Pakols József ezután áttér a vá'aszló-
jogra. Nem reméli az ellenzék, hogy 
nagy ered nényeket érhet el a javaslat 
tárgyalásánál, de azért adta fel a 
passzivitást, hogy megpróbáljon küz-
deni a választójog kiterjesztéséért. Fog-
lalkozik a javaslat indokolásával. A 
javaslat reakciós. Kifogásolja a szük-
séges előképzettség igazolását és a női 
választójog korlátozását. Követeli a tit-
kos szavazást. A javaslat nem épit, 

Horváth Zoltán a Somogyi—Bacsó-Gyilkosság napirendretüzéaét 
indítványozza. 

Várnai Dániel szólal fel ezulán. 
Hozzájárul Horváth Zoltán indítványá-
hoz és hozzáteszi, tisztázzák végre az 
összes gyilkosságokat. 

Szomjas Gu3z|áv ekkor föláll és tün-
tetőleg a szocialistákra mutogat. 

Óriási zaj az egész baloldalon. Egy-
más (elé kiabálnak az összes képvise-
lők. Csak Szeder Ferenc haigjit lehet 
hallani, aki Szomjas felé ezt kiáltja: 

— Nyomorult l 
A botrány tovább tart, az ellenzék 

izgatottan a pzdot veri. A kiáltozás 
fokozódik, semmi értelmes szót sem le-
het hallani. Majd az egé;z kormány-
pátt htngosan kiállja Siedsr felé: 

— Mentelmihez l 
Az elnök kimondja, hogy Szedeti a 

mentelmi bizottság e'é utasítja a Ház. 
Percek múlva csöndesedik csak el 

az ülésterem. Szomjas kimagyarázza 
szavait. 0 nem nevezte gyilkosoknak 
a túloldalt, csak azt mondotta, hogy 
ha az összes gyilkosságokat tisztázni 
akarnák, kevés lenne az akasztófa. 

Szeder Ferenc e re bocsánatot kér, 
megköveti a Házat. 

Az einök végül az ellenzék közbe-
szólásaitól kisérve kijelenti, hogy Hor-
váth Zoltán indítványát még szava-
zásra sem teheti töl. A Somogyi-gyil-
kosság ügyét ugyanis nyilvános tár-
gyalásra nem készítette elő egyetlen 
parlamenti bizottság sem. 

Az üléi a nagy zajban 6 óra után 
ért véget. 
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A marokkói harcok. 
Fez, junius 4. A május 21. és 22 ikei 

veszteségek, amelyeket a rifkabüok és 
a dzsevala törzsbe iek csak repülő tá-
madás révén szenvedtek, 250 halottra 
és 300 seb .'sültre rúgnak. 

A napirendhez Horváth Zoltán szól 
hozzá. 

— Beniciky szájából su'yos gyanú-
sítás hangzott el, mondotta Horváth 
Zoltán, amely sulyoian érinti az egész 
ország becsületét. Nem s:abad tűrni, 
hogy a kormány miatt a külföld álta-
lánosítson az egész országra. Még nem 
fordult élő a parlament történetében, 
hogy az ellenzéknek ne adtak volna 
jogot hozzászólni egy súlyos kérdéshez. 
A magyar parlamenti ellenzéket nem 
engedték szóhoz jntni, itt titkolni való 
van. Ki kell vinni ezt az egész ügyet 
a napf ínyre. 

A jobboldalon ekkor izgatott közbe-
kiáltások hargranak el. 
» № ot t a bírósági — kiillják. 
u ja i - Erre nem Illetékes, szól Horváth 
ttgltán. (Óriási zaj a jobboldalon.) 

mondhat ilyet, kiáltják kórusb n. 
.BX«^ Ebben az ügyben, folytatja be-
-ákítfef'Horváth, vannak súlyos vádak, 

^

tem pont bői ezek nem kritériu-
«fefctán nem is lesz főtár-
» b á T t ó ügyben. Ezért kell 

kftMi^diindent. Elég volt a 
JH!fe»ódlS«Wrt n \ 

HorvámimM ezu'án az Az Újság 
¡0é№fnH*BI'áld bfeültásáról beszélt. 
-WaWtöM ftöteíle Is kel tiltani 1 
•oá ktmfi&koÍMn}pdrt. 

— Maguk sajtóhőhérokt — zug a 
bslo'dató"* ' A i a m m 

itá é z . t g é s f ' l t o a n . 
tárt ezttfán*erélyesen je-

letwf«S hbgy«{te már >íigyl látszik nem 
i$wt fis^tii <%dtatál£p4:sak tagadni 
4ehWÍ«d ddo^asn s *&»vi 

klotür-
l á rn№ ÁWrfeéte'fcormátíypitt »kórusban 
kfáUja: Élég engedi 
l ^ á b b beszé'ni. HórÚRtf bet^fleszti in-
diiVc iyát, étáeiy I z e t i n ^ ¡u Üx Bmrnm: 

.Ma-sojlii áMua aotöori 

Budapest, junius 4. A kormánypárt 
csütörtök este Atmdssy László elnök-
letével értekezletet tarló t. 

Almássy László megnyitva az érte-
kezletet, kegyeletes szavakkal emléke-
zett meg Heiniich Ferencről. 

Almássy ezután a pári nevében üd-
vözölte Ktebelsberg Kunó gróf kultusz-
minisztert abból az alkalommal, hogy 
az o'asz követ vasárnap ad a át neki 
az olasz koronarend nagykeresztjét. A 
minisztert megéljenezték. 

Pintér László üdvözölte a kormányt 
abból az alkalomból, hogy a Beniczky-
f é e támadással kapcsolatban erélyes 
lépésre határozta el magát az Az Új-
ság cimü napilappal szemben. Kérdezi 
a kormány ól, szándékozik e a munka-
szabadság biztosi ását törvényhozási-
lag rendezn5. 

Rakovszky Iván válaszában kijelen-
tette, hogy a sztrájkért sem a szak-
sze vezet, sem a politikai pártok veze-
tősége egyelőre nem akarja a felelős-
séget vállalni s ez már magában véve 
is szükségessé (eszi annak megvizsgá-
lását, vájjon a nyoidászszakszervezel 

Budapest, junius 4. A Ripka Ferenc 
kormánybiztos által a mult héten össze-
hívó t pártközi konferencia ma dé után 
folytatta a közgyűlés előkészítésére vo-
natkozó tanácskozásalt. Az értekezleten 
az egységes községi párt részéről 
Kozma Jenő, a demokrata párt résré 
ről Bárczy István éi Vázsonyi Vilmos, 
a keresztény községi párt részéről Wolfj 
Károly és Ernszt Sándor, a szabad 
elvű párt részéről Ugrón Gábor jelent 
meg. 

A konferencia megnyugváss l vette 

Három évi városrendezés — egy év alatt. 
A polgármester budapesti tárgyalásai. 

tudomásul a belügyminiszternek 
választójogi névjegyzékre vonatkozó ren-
delkezései). Megállapodás tör ént a pár-
oknak a közgyűlés termében való el-

helyezésére vonatkozólag, azonkívül 
megálapodtak az összehívandó elsí 
közgyűlés terminusában n , amely jú-
nius 17-én, szerdán délután lesz. / 
pártok az alakuló közgyűlésen mindéi' 
nemű elvi kijelentéstől tartózkodnak. Ai 
érekezlet kölcsönös lojalitással tár 
gyalta a felmerült ügyeket. 

A polgármester kedden, a reggeli 
gyorssal utazott Budapestre, ahonnan 
csak szerdán este érkezett viswa. Csü-
törtökön délelőtt felkerestük hivatalában 
és érdek'ődtünk fővárosi utjának ered-
ményei iránt Érdeklődésünkre a követ-
kezőket mondot'a: 

Köbányatulajdonosokból, pénzem-
berekből és műszaki emberekből álló 
csoport ajánlatot tett a városnak. (Erről 
az ajánl»tról é i a polgármester elnök-
letével megtartott bizalmas értekezletről 
néhány nap előtt részletesen beszámolt 
a Délmagyarország.) Az ajánlat sierint 
ez az érdekeltség vállalkozna a várói 
három évi városrendezési program rgy 
év alatt való megvalósítására. A szük-
séges kőanyagot, a műszaki embereket 
is ők adnák és ők fogadnák fel a mun-
kásokat kizárólag a szegedi munkanél-
küliek táborából. A munkát hítelb: vé-
geznék el ugy, hogy a városnak bárom 
és alatt ie kellene törlesztenie a költ-
ségeket — bizonyos kamatláb hozzá-
számításával együtt. A belügyminiszté-
riumban aziránt érdeklődtem, hogy 
hozzájárulna e a kormány ehhez a 
bilelmü«leth:z, — tekintettel arra, hogy 
a munkanélküliség enyhítéséről van 
tző. A belügyminisztériumban ugyanaz 
az álláspont, ami az enyém is. Eszerint 
az ajánlatot c«ak akkor fogadhatja el a 
város, ha a kamatláb nem lesz tul-
magas. 

— Ha lesz valimi ebből a tervből, 
sok szegedi munkanélküli jut kereset-
hez, de ez még sem elég. Éppen ezérl 
örömnél vettem annak a tervnek a 
hirét is, hogy egy nagyobb ipartelep 
— amely a meglévő szegedi ipartele-
pek érdekeltségi köreit egyáltalában 
nem érinti — át akar telepedni Sze-
gedre. A város a legnagyobb kedvez-
mények biztosítására hajlandó, esetleg 
a vál alatban biz;nyos fokig érdekelt-
séget is vállalna. Bővebben erről egy-
előre még nem besiélhetek, annyi 
azonban bizonyos, hogy ha sikerűi a 
terc, sok szegedi munkás juthat ismét 
ke esethez. 

Elmondotta még a polgármester, hogy 
az uj városi litszámapjsztásra vonat-
kozó kormányrendelet rövidesen megje-
lenik. A belügyminisztérium az eddigi 

lélszámapisztásokkal megvan elégedve 
és te jesiti a vá-osnak a legu óbbi ren1 

delet mídositására vonatkozó kíre'mét 
Ez a rendelet — mint ismeretes 
kimondta, hogy a városok csak efl 
ügyészt tarthatnak. A közgyűlés felirt 
a rendelet módosításáért, mert Szege* 
den ahol a város iák tizenhatezer föld 
bérlője van, föltétlenül szükséges leg' 
alább két ügyész. A kormány a ren-
deletet most iyen érle'emben módf 
sttja. 

A pénzügyminisz ériumban megígér-
té'i a polgármesternek, hogy az állam' 
tisz!vise!ők visszatartott kereseti adójá-
nak ügyét rövidesen rendezik. A város-
nak sürgősen össze kell állítani! 
állami tartozásainak és a tartozások 
tör'esztésének pontos kimutatását. H} 
kiderül, hogy a város már tényleg ki' 
fizette az államnak minden adósságáti 
a pénzügyminiszter feloldja a v ísza ' 
tartott adukat és a város rendelkező" 
sére bocaájija. Megsürgette a polgár' 
mes'er a forgalmi adórészesedésrí 
igért közel négymilliárd koronás előleg 
kiutalását is. ígéretet kapóit, hogy tel' 
jesitik a kérését. 

A fö'dmivelésügyi minisztériumba 
bejelentettr, hogy a Fehértói halásza' 
terveit kidolgozta és valóra akarja 
tani a város. A minisztérium huiJ 

évvel ezelőtt a Fehérlói halászat terve' 
zetét egyszer már jóváhagyta. Most a?1 

kivánja, hogy a terveket terjessze f e l i 

város, a minisztérium illetékes osí' 
fálya majd átdolgozza. A halastó léte' 
sitési költségeinek fedezetéről is tár' 
gvaltak. Megállapodtak abban, hogy ' 
költségeket a felveendő külföldi kÖ>: 
csönökből fedezi a város. Hogy menny1 

kölcsönt vehet föl Szeged, az a mi' 
niszterelnök Genfből való hazaérkezés 
után tudható meg. Hir szerint a vátc 
sok összesen feleannyi külföldi kölcsOl' 
vehe'nek fel, mint amenynyit az állanj' 
vjgyis százhuszonötmillió aranykoron^ 
Ezt az összeget arányosan ostlj** 
majd fel a városok között. 

A,Délmagyarország' telefonszámai' 
Szerkesztőség 13-33-
Kiadóhivatal és jegyiroda. 
Nyomda 
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